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Nota
privind propunerea de repartizare a profitului net
la data de 31.12.2021

Actele normative care reglementeaza repartizarea profitului, aplicabile OPCOM SA, si in
conformitate cu care a fost intocmita propunerea de repartizare a profitului realizat la data
de 31.12.2021 sunt, fara a se limita la:
- Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii republicata;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate;
- OG nr.64/2001 – privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la
regiile autonome;
- OMFP nr.128/2005 – privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici
si OMFP nr.144/2005 – privind aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care
fac obiectul repartizării profitului conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la
societătile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin legea
nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Politici contabile ale OPCOM SA, aprobate de Consiliul de administratie prin decizia
nr.11/30.11.2010 si actualizarea aprobata prin decizia nr.13/14.10.2015.
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In conformitate cu prevederile - OG nr.64/2001 – privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome:
“Art. 1 - (1)**) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale

cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil
rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii,
dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii
contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea
financiară în economiile hiperinflaţioniste", potrivit Reglementărilor contabile conforme
cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile
armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;
c1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
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e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat
şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a
serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic, în exerciţiul financiar de referinţă;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat;
g)*) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau
vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.
………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1)
lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte
normative speciale prevăzute la lit. a), b), c), c1) şi d) ale aceluiaşi alineat.”
Profitul net de repartizat la data de 31.12.2021 este in valoare de 9.551.206,57 lei. Dupa aprobarea
situatiilor financiare anuale, respectiv dupa aprobarea propunerii de repartizare a profitului net,
acesta va fi repartizat pe destinatii in conformitate cu prevederile hotararii Adunarii generale a
actionarilor, in baza mandatului acordat de Directoratul CNTEE Transelectrica SA.
Propunerea executivului OPCOM de repartizare a profitului realizat la 31.12.2021:
Nr.
crt.
1
2

Explicatia
Profit brut la data de 31.12.2021
Profit net la data de 31.12.2021

Valoare, lei
11,153,277.34
9,551,206.57

Repartizare profit net pe urmatoarele destinaţii
(a+b+e+f) :
a
b
c

Fond rezervă
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
Participarea salariatilor la profit

567,502.97
7,179,971.05
-196,782.00

3

Baza calcul distribuire dividende (rd.2-a-b-c)

2,000,514.55

Dividende pentru CNTEE TRANSELECTRICA SA si
Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului
(50%) (rd.3 * 50%)
Profit nerepartizat pe alte surse care constituie surse
proprii de finanţare (rd.2 - a - b - e)

1,000,257.28

e
f

803,475.27

a) Rezervele legale reprezinta sumele calculate prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului
brut contabil, pana ce vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat. La data de
31.12.2021 s-a repartizat din profitul net al anului 2021 suma de 567.502,97 lei la rezerve legale, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile.
b) Suma de 7.179.971,05 lei, reprezinta acoperirea pierderii contabile ramasa de acoperit la
31.12.2020, ca urmare a inregistrarii in contabilitate pe rezultatul reportat al anului 2016 si al anului
2019, a unor ajustari de valoare egala cu valoarea activelor imobilizate aduse ca aport de catre
actionarul unic la capitalul social al OPCOM in luna iunie 2016, avand in vedere ca aceste imobilizari
nu mai pot genera beneficii economice ulterioare;
c) Suma de 1.000.257,28 lei, reprezentand 50% din profitul net ramas dupa constituirea rezervei
legale, care se repartizeaza pentru dividende pentru actionari (in cazul societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat), CNTEE TRANSELECTRICA SA si Statul Roman prin Secretariatul General al
Guvernului;
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d) Suma de 803.475,27 lei reprezinta profitul nerepartizat pe alte destinatii, care reprezinta sursa
proprie de finantare a investitiilor.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, la data de 31.12.2021 a fost creat un provizion in
valoare de 196.782 lei, pentru participarea salariatilor la profitul realizat in anul 2021, suma care
reprezinta 10% din profitul net intermediar calculat dupa constituirea rezervei legale (suma fiind sub
nivelul fondului rezultat din analiza castigului mediu salarial aferent salariilor de baza, realizat la
31.12.2021, conform prevederilor legale in vigoare).
Fata de cele mentionate supunem analizei si avizarii membrilor Consiliului de administratie
propunerea de repartizare a profitului realizat la 31.12.2021 in vederea transmiterii pentru analiza si
aprobare de catre Adunarea generala a actionarilor.
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